Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Referat af ordinær generalforsamling,
mandag 31. maj 2010

Deltagere
Til stede var ca. 150 medlemmer.
Fra bestyrelsen mødte
Anita Mikkelsen (Anita), Henrik Støtt (Henrik), Niels Peter Stilling (Niels Peter), Carl Steen
Berggreen (Steen), Jan Britze (Jan), Peter M.M. Christensen (Peter), Ernst Goldschmidt (Ernst), Jens
Johansen (Jens), Jørgen Langebæk (Jørgen), Birgitte Schjerning Povlsen (Birgitte), Søren P. Petersen
(Søren),
Afbud fra bestyrelsen
Morten Trommer (Morten), Birgitte Warming (Birgitte W)
Mødested
Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte
Referat
Søren P. Petersen

Dagsorden ifølge vedtægterne
1 Valg af dirigent
Erik Helmer Pedersen blev valgt som dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i hht. vedtægternes § 4 stk. 2.

2 Formandens beretning om selskabets virksomhed
Anita indledte med:
Det har været en fornøjelse at være formand for historisk-topografisk Selskab i det forløbne år.
Og det har det, fordi I medlemmer, har vist stor interesse for at støtte de historiske og lokalhistoriske
arrangementer, som vi har sat i værk, og er mødt talstærkt op.
Vi forsøger i almindelighed at variere de initiativer, vi tager, så der både er oplevelsesture i vore
smukke omgivelser og foredrag ofte her i Sognegården. Og ind imellem også arrangementer, der
ligger uden for vores kommune, men som har en tilknytning eller interesse for vores egen historie.
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Vi har de senere år også lavet åbne arrangementer, som tilbydes til alle borgere i Rudersdal, ofte
rettet mod børn og børnefamilier – arrangementer som vi har tilrettelagt og gennemført i et
samarbejde med kulturkonsulenterne i kommunen.
Det er initiativer der skal være med til at udbrede og vække interesse for vores lokalhistorie og
naturligvis for vores selskab.
Beretningen er i sin helhed trykt i Søllerødbogen 2010, hvorfor der henvises til denne for detaljerne. I
dette referat gengives hovedpunkterne.
I 2009 var der følgende arrangementer:
• Rundvisning i Erichsens Palæ
• Oltidsvandring i Trørød Skov
• Gækkebreve
• Rundvisning i Rudersdal Kro
• Generalforsamling med foredrag
• Rundvisning i Fortunfortet
• Sensommerudflugten, kirker og klostre i Rudersdal kommune
• Byvandring i Trørød
• Vandets kredsløb
• Rundvisning i de Ovale haver
• Kulturmiljøer i Rudersdal kommune
• Allehelgen
Arrangementerne: Gækkebreve og Allehelgen var arrangeret i samarbejde med menighedsrådsformand
Georg Lund og kommunens kulturkonsulent Helle Normand. Anita takkede for det gode samarbejde.
I tillæg til den trykte beretning i Søllerødbogen, fortsatte Anita med følgende:
I februar måned og i september udsender vi, som I ved, vores medlemsblad ”NYT fra lokalhistorien”,
hvor arrangementer og andet af interesse for medlemmerne bliver omtalt – og ind imellem udsender vi
nogle mails til erindring og med forskellige nyheder.
”NYT fra lokalhistorien” har de sidste par år tillige indeholdt en lille lokalhistorisk skildring – sidst
om Sikringsstyrken ved 1. verdenskrig og dens berøring med Søllerød.
Hvis I har ideer til stof, erindringer, vi kunne have glæde af at tage med, så hører jeg det gerne - - men
pladsen er desværre begrænset, hvis vi skal holde os til det format, vi har nu.
Da jeg stod her sidste år, fortalte jeg med begejstring, at kommunen havde bevilget penge til
opsætning af skilte ved nogle af vore monumenter. Og på initiativ af vores Selskab er disse skilte blev
gjort ”talende” ved hjælp af et telefonnummer på skiltene - et audioguide system.
Det arbejdede vi på resten af 2009 – design af skilte – pæle - indtaling m.m. – men opsætning lykkedes
det ikke at få udført. Nu har vi måske næsten fortrængt det, men frosten bandt jorden i flere måneder
ind i 2010.
Men nu er de der – Skiltene med historierne - så gå en tur ud til nogle af de første 16 talende skilte,
ring op på mobiltelefonen - nummeret står på skiltet - og hør, hvad blandt andre Niels Peter Stilling
fortæller, om stedet, hvor I står.
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Det er Partnerskabet mellem HISTTOP, Rudersdal Kommune og Birkerød lokalhistoriske forening,
der står for dette arbejde. Der er også fine indtalte historier ved monumenter i det centrale Birkerød
indtalt af Marius Hansen.
Vi bragte en liste over monumenter februar nummer af NYT – og jeg har udsendt en mail med listen hvis I ikke har nogle af delene, kan I gå ind på vores hjemmeside og se sidste NYT – hjemmesiden står
nederst på dagsordenen.
Skiltene har også været omtalt i Det Grønne Områdes sidste nummer.
Vi håber, at der vil blive flere af monumenterne, som får skilte med telefonnumre, og at de kan blive
nyttiggjort af skolerne og unge rundt i kommunen.
Selskabets Bevaringsudvalg har som sædvanligt læst lokalplaner og kommet med bemærkninger, hvor
det har været muligt, men der har ikke været så mange i 2009.
Vi arbejder i øjeblikket på at komme ind i kommunens høringsfase for bl.a. nedrivning af huse og lign.
på et tidligt tidspunkt i forløbet ved de sager, der har betydning for bevaringen af miljøer m.m.
Vort 3-årige driftstilskud fra kommunen, som vi fik tilsagn om sidste år, er på 45.000 kr. pr. år, og de
er blevet udbetalt i 2009 og nu i 2010. Vi er endnu sikret 45.000 for 2011.
Udgivelsen af Søllerødbogen er hvert år en meget væsentlig del af vort arbejde for at udbrede
kendskabet til vor lokalhistorie. Det er et stort og meget gedigent arbejde, som her skabes mellem
engagerede forfattere og med Rudersdal Museer som drivende kraft.
Selskabet siger endnu engang stor tak til Niels Peter Stilling og forfatterne for dette års meget smukke
Søllerødbog.
Og tillige en stor tak til de medlemmer, der har bragt en stor del af de mange bøger ud. Det betyder, at
vi sparer 40,50 kr. for hver bog, der ikke skal sendes med posten, men det vender kassereren tilbage
til.
Apropos udgivelser af bøger. Så er der i bestyrelsen et ønske om i de kommende år at stå for nye
bogudgivelser – naturligvis om vor egns historie. Det er nogle år siden, vi har udgivet mere end
Søllerødbogen. Det er dyrt, men økonomien vil kassereren omtale under regnskabet.
Nu er en del af 2010 allerede gået – og vi har haft en række arrangementer.
Der har været en byvandring i Holte og et overordentligt velbesøgt foredrag også omkring Holte.
Kirken og Sognegården arrangerede sammen med os en påskesammenkomst Palmesøndag med
æggetrilning her i Sognegården sammen med en fortælling om påsketraditioner.
Der har været en specialomvisning på den nuværende udstilling med Håndarbejdets Fremme.
En cykeltur til vore nye ”talende” monumenter ved Næsseslottet.
Og en tur til Rudeskov med Museumsinspektørerne Lisbet Hein og Ole Lass Jensen fra Hørsholm
Egns Museum
- og så må jeg sige, at det var særdeles heldigt, at jeg havde aftalt 2 besøg allerede i start marts i
Dehns Palæ. Det var et meget interessant besøg og skrækkeligt at tænke på, at de mange smukke rum,
vi så, blev helt ødelagt af branden omkring 1. maj.
Til efteråret ser planerne indtil videre sådan ud:
Først vores sensommerudflugt til Helsingør og Gurre med mere, som I har fået beskrevet udsendt med
Søllerødbogen og,som I kan melde jer til i pausen.
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I slut september har vi inviteret Jette Bogø, som er Museumsdirektør på Dansk Jagt- og
Skovbrugsmuseum i Hørsholm til at fortælle om Jagten i de nordsjællandske skove – specielt
parforcejagten. Parforcejagtlandskabet er optaget på Kulturarvstyrelsens danske liste og Unescos
tentativliste for verdensarv.
Der vil være et arrangement i forbindelse med museets udstilling om ”Indvandring til Danmark i 1700
tallet.”, der bliver til i et samarbejde med ”Goldendays”, og blandt andet også omfatter personer som
de Coninck.
Lisbet Hein vil en aften i november fortælle om Caroline Mathilde og Struensee, og hvordan de blev
omtalt i datidens formiddagsblade ud fra den fine samling smædeskrifter, Hørsholm Egns Museum
har.
Et åbent arrangement for børn, forældre og bedsteforældre er der i september - en meget spændende
”Værkstedsdag” på Vedbækfundene med flintesmed og meget andet
Til slut vil jeg omtale vores helt nye FOLDER her fra marts.
Vi har revideret indhold og billeder. Det er det smukke maleri af Røjels bom ved Kongevejen til
indkrævning af den tids vejafgift, der er på forsiden.
Flere af jer har ved et tidligere foredrag fået en, men tag endelig en til. Meningen med dem er
naturligvis, at den skal gives videre til andre, som vi kunne tænke ville interessere sig for og støtte det
lokalhistoriske arbejde og blive medlem.
Der blev afholdt en kulturkonference sidste år i juni, som er mundet ud i en Kulturarvpolitik for
Rudersdal Kommune, som blandt andet blev omtalt således i et af de lokale blade: (citat) ”sætter
fokus på dialog og samarbejde med borgerne for derigennem at sikre tradition og lokal identitet i det
kulturhistoriske landskab i en globaliseret verden.”
Indholdet i dette synes jeg, at vores Selskab lever op til – at sikre traditionen og lokal identitet - såvel i
samarbejdet med kommunen, som med vore egne initiativer og i det nære samarbejde, vi har med
Rudersdal Museer, som jeg samtidigt siger tak for.
Tak til bestyrelsen, til Museet og dets medarbejdere og til medlemmerne for i år.
Spørgsmål og kommentarer
Annelise Schjerning: Er der en dialog med skolernes historielærere?
Anita: Det er forsøgt ved flere passende lejligheder, men desværre har der ikke været den store
interesse. Dette skyldes sandsynligvis, at de fleste lærere ikke bor i området.
Kaj Elkrog: Er der kommet en opfølgning fra konferensen om kulturarv?
Anita: Der er lige sendt et oplæg ud til høring. Dette kan findes på Rudersdal.dk.
Kirsten Jersild: En rettelse til billedet på forsiden af årets Søllerødbogen. Billedet er af Olufshøj.
Kirsten tilføjede, at hun havde en del billeder fra omkring 1905-1910, som hun godt vil forære museet.
Niels Peter takkede for rettelsen og tilføjede, at historie handler jo om fortolkning. Niels Peter takkede
for de forventede billeder.
Formandens beretning blev godkendt.
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3 Kassererens beretning
Regnskab 2009
Henrik gennemgik regnskabet for 2009, der gav et overskud på ca. 22.000 kr.
Regnskabet var på forhånd blevet omdelt og er offentliggjort i Søllerødbogen 2010.
Til regnskabet knyttede Henrik bl.a. bemærkninger til:
• Tilskuddet fra kommunen blev 45.000 kr.
• Bogsalget er lavt.
• Trykningsomkostningerne til Søllerødbogen er faldet, og forsendelsesomkostningerne er holdt
lavt pga. frivillige uddelere. Tak for det.
• Henrik takkede revisorerne for et godt samarbejde.
Spørgsmål og kommentarer
Flemming Enevoldsen: De finansielle omkostninger synes store. Henrik opfordredes til at undersøge
mulighederne for at nedbringe disse.
Henrik lovede at se nærmere på mulighederne.
Anne Kiil Berthelsen: Har forgæves prøvet på at indmelde sig og forsøgt at betale kontingentet på
museet. Det er indtil nu ikke lykkedes.
Henrik lovede at tjekke og ellers sikre, at indmeldelsen bliver registreret.
Niels Peter beklager, at man ikke kan betale på museet. Det skyldes, at museet og foreningen er to
forskellige organisationer.
Børge Vestergaard: Undrede sig over, at kontingentsindtægten på 245.875 kr. ikke passer med, at
over 1.000 medlemmer hver har indbetalt 250 kr.
Henrik forklaringen at der ved årsafslutningen endnu var 60, som ikke havde betalt.
Ole Nørregård: Spurgte om, hvor de manglende kontingenter er posteret i regnskabet.
Niels Brüel bemærkede, at man ikke længere bruger at regnskabsføre udestående kontingenter. Det er
for besværligt. Kontingenterne bogføres med de beløb og i det regnskabsår, som de modtages.
Henrik bekræftede.

Øremærkning (henlæggelse) af overskuddet 2009 til bogudgivelse
Som tillæg til regnskabet foreslog Henrik, at overskuddet 2009 øremærkes til en bogudgivelse i 2011.
Dette blev godkendt af generalforsamlingen.
Niels Peter uddybede planerne om denne bogudgivelse: Vi har et manuskript af Sofus Larsen om
Søllerøds vejnavne. Med udgangspunkt i dette manuskript planlægges et katalog over Søllerødegnens
vejnavne. Bogen vil foruden en forklaring af de enkelte vejnavne indeholde et omfattende
billedmateriale.
Regnskab 2009 blev godkendt.
Budgettet 2011
Henrik gennemgik det uddelte budget for 2011 med følgende særlige bemærkninger:
• Bogsalget er øget til 15.000 kr. pga. forventede indtægter fra den planlagte bog om vejnavne.
• Bogudgivelsen er budgetteret til at ville koste 100.000 kr.
• Der forventes et negativt resultat i 2011 på ca. 94.000 kr.
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Henrik understregede. at vi selv har midler til at finansiere bogudgivelsen og, at vi ikke vil løbe ind i
likviditetsproblemer undervejs.
Spørgsmål og kommentarer
Niels Brüel bifaldt at udgifterne afskrives med hele beløbet i det år, hvor udgiften afholdes. Det er
sikrest.

4 Fastlæggelse af kontingent
Anita foreslog, at kontingentet fastholdes i 2010 med samme beløb som i 2009, dvs. 250 kr./år.
Forslaget blev vedtaget.

5 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6 Valg ifølge vedtægterne
På valg var:
Bestyrelsen: Anita Mikkelsen
Birgitte Schjerning Povlsen
Niels Peter Stilling
Jens Johansen
Peter M. Christensen

genvalgt
genvalgt
genvalgt
genvalgt
genvalgt

Revisorer:

genvalgt

Ena Berg

7 Eventuelt
Anita opfordrede til, at man melder sig som uddeler af Søllerødbogen i 2011.
Adskillige tog imod udfordringen og afleverede navn og adresse til Henrik.
Frank Christiansen: Kan byvandringen i Holte gentages?
Anita: Hvis det er muligt, vil den blive gentaget.
Spørgsmål fra en ikke navngivet: Bliver de gamle Søllerødbøger genoptrykt?
Niels Peter: Nej, det vil blive alt for dyrt.
Erik Ørnbo: Opfordrede til, at bøgerne skannes og gøres tilgængelige på nettet.
Niels Peter: Det kan man godt, det vil ca. koste skønsmæssigt 1.000 kr. pr. bog at gøre. Bøgerne kan
lånes, og man kan selv forestå skanningen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:40.

Foredrag
Efter generalforsamlingen holdt Niels Peter Stilling et veloplagt foredrag om Landskabsopfattelsen
gennem tiderne med udgangspunkt i Søllerødegnens topografi og maleri.
Søren P. Petersen / 2010-5-31
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